Statuten Stichting Rainforest Alliance (per 1 januari 2018)
Artikel 1. Begripsbepalingen
In de statuten wordt verstaan onder:
Bestuur
het bestuur van de Stichting;
Jaarrekening
de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
Raad van Toezicht
de raad van toezicht van de Stichting;
RA Holding Bestuur
het bestuur van Rainforest Alliance Holding, Inc., een vennootschap opgericht naar het recht van
Delaware, Verenigde Staten van Amerika (Delaware non-stock corporation);
Schriftelijk
elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van
het adres dat daartoe aan de Stichting bekend is gemaakt;
Stichting
Stichting Rainforest Alliance.
Artikel 2. Naam en zetel
1.
De Stichting draagt de naam: Stichting Rainforest Alliance.
2.
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Artikel 3. Doel
1.
De Stichting is een organisatie zonder winstoogmerk die uitsluitend in het algemeen belang
opereert voor liefdadigheids-, wetenschappelijke of educatieve doeleinden, en meer specifiek
voor de doeleinden: (i) bijdragen aan het sociale, culturele en morele welzijn van de

2.

samenleving, en (ii) het verbeteren van levens en het beschermen van de natuur door
veranderingen tot stand te brengen in de wijze waarop land wordt gebruikt, goederen worden
geproduceerd, en consumentenkeuzes worden gemaakt.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a.
het ontwikkelen en implementeren van sociale en milieustandaarden, in
samenwerking met belanghebbenden waaronder niet-gouvernementele organisaties,
overheden, wetenschappers en lokale gemeenschappen, boeren, bosbeheerders,
reisorganisaties, arbeiders en ondernemers;
b.
c.

d.

e.

het aanmoedigen van belanghebbenden om verantwoordelijk geproduceerde
goederen en diensten op de wereldmarkt te brengen;
het algemene publiek onderrichten over vraagstukken van duurzame ontwikkeling, en
over het belang van het behoud van biodiversiteit, ter bevordering van steun uit het
publiek voor verantwoordelijk geproduceerde goederen en diensten;
het aanmoedigen van ondernemingen om sociaal-culturele erfgoederen te
beschermen van gemeenschappen waar zij werken, en om bij te dragen aan lokale
duurzame economische ontwikkeling;
het helpen van gemeenschappen om de ecosystemen waarvan zij afhankelijk zijn te
behouden, en daarbij de kwaliteit van hun leven te verbeteren door kansen voor hen
te creëren om economische voordelen te halen van de natuurproducten en –diensten
die zij op duurzame wijze beheren;
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f.

g.

het ondersteunen van of samenwerken met andere groepen wier doelstellingen of
activiteiten de doeleinden van de Stichting vooruit helpen en daarmee in
overeenstemming zijn;
het uitvoeren van enigerlei rechtmatige activiteiten die nodig, nuttig of wenselijk

kunnen zijn voor de ontwikkeling, totstandkoming en behoud van de bovenstaande
doeleinden.
Artikel 4. Het vermogen van de Stichting: samenstelling en onafhankelijkheid
1.
Het vermogen van de Stichting wordt met behulp van de inzet van het Bestuur gevormd door:
vergoedingen voor diensten;
eenmalige of periodieke bijdragen;
subsidies;
giften, erfstellingen en specifieke legaten;
alle overige verkrijgingen en baten.
Een aanvaarding van een erfstelling moet een aanvaarding zijn zonder aansprakelijkheid voor
schulden hoger dan het vermogen van de Stichting.
Vermogen kan ook worden gevormd door leningen en investeringsovereenkomsten.
2.
Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting
beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
Artikel 5. Bestuur: samenstelling
1.
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal
bestuurders.
2.

3.
4.
5.

6.

De bestuurders worden door de Raad van Toezicht benoemd voor een bepaalde of
onbepaalde periode. De Raad van Toezicht is bevoegd een bestuurder te schorsen of te
ontslaan.
Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.
Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur blijven de bevoegdheden van de andere
bestuurder(s) behouden.
Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder, zijn de andere bestuurders of is de
andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast. In geval van ontstentenis
of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de
Raad van Toezicht wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast.
De bestuurders ontvangen in hun hoedanigheid geen bezoldiging, behoudens een eventuele
bezoldiging op basis van (arbeids)overeenkomst. Bestuurders kunnen een redelijke
vergoeding ontvangen voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten en een niet

bovenmatig vacatiegeld, zoals van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.
Artikel 6. Bestuur: taak en beperking van bevoegdheden
1.
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2.
Het Bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor die
besluiten als door de Raad van Toezicht bepaald, door middel van een bestuursreglement of
anderszins, en die duidelijk en schriftelijk aan het Bestuur zijn beschreven.
3.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Artikel 7. Bestuur: vergaderingen
1.
Bestuursvergaderingen worden gehouden steeds wanneer één van de bestuurders besluit
2.

een vergadering bijeen te roepen.
De oproeping tot een vergadering wordt ten minste drie dagen tevoren verzonden, de dag van
de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
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3.

Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door een vergadering in persoon,
of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere
communicatiemiddelen, waarbij vereist is dat alle deelnemende bestuurders in staat zijn
gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een vergadering op een van deze

manieren geldt als bij de vergadering aanwezig zijn.
Artikel 8. Bestuur: besluitvorming
1.
Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven, kan het bestuur alleen geldige besluiten nemen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2.

Het Bestuur kan alleen op geldige wijze besluiten nemen indien de meerderheid van de in
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een
vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen door indiening van een
schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als
gevolmachtigde optreden. Indien op een vergadering een besluit niet kan worden genomen,
omdat het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken na de

3.

eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. Op deze tweede vergadering
kan dit besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en
waarom dit besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Iedere bestuurder die een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de

4.
5.

Stichting neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het Bestuur.
Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de Raad van Toezicht.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige

6.

besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door
de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in
acht genomen.
Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, op voorwaarde
dat zulke besluiten schriftelijk worden genomen, het desbetreffende voorstel aan alle in
functie zijnde bestuurders is voorgelegd en alle bestuurders met deze wijze van
besluitvorming hebben ingestemd. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op
de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering. Van een besluit buiten vergadering dat

niet schriftelijk is genomen, wordt door één van de bestuurders een verslag opgemaakt. Dit
verslag wordt door deze bestuurder ondertekend en in de volgende bestuursvergadering ter
kennis van het Bestuur gebracht.
Artikel 9. Bestuur: Vertegenwoordiging
1.
2.
3.

Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
Het Bestuur kan doorlopende volmachten verlenen aan functionarissen in dienst bij de
Stichting, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 10. Bestuur: defungeren
Een bestuurder defungeert:
a.
door zijn of haar overlijden, of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
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b.
c.
d.
e.

door het verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
door ontslag door de Raad van Toezicht;
door ontslag door de rechtbank in overeenstemming met de wet; en
door benoeming als lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 11. Raad van Toezicht
1.
De Stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit een aantal natuurlijke personen gelijk
aan het aantal leden van het RA Holding Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht kunnen
slechts zijn natuurlijke personen die lid zijn van het RA Holding Bestuur.
2.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, ontslagen en geschorst door het RA
3.

4.

5.

6.

Holding Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op
de algemene gang van zaken in de Stichting alsmede het uitoefenen van die taken en
bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
Ieder lid van de Raad van Toezicht die een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang
heeft met de Stichting neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake
binnen de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht kan bij besluit van tijd tot tijd Raad Toezicht Regelementen vaststellen, ter
verdere bepaling van de samenstelling, het lidmaatschap en de besluitvormingsprocessen van
de Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Leden van de Raad van
Toezicht kunnen een redelijke vergoeding ontvangen voor de ten behoeve van de stichting

gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, zoals van tijd tot tijd door de Raad
van Toezicht wordt vastgesteld.
Artikel 12. Boekjaar en Jaarrekening
1.
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de

3.

Jaarrekening van de Stichting op te maken, tenzij een verlenging van deze termijn met een
wettelijk toegestane termijn door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere
omstandigheden is goedgekeurd.
De vaststelling van de Jaarrekening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het Bestuur
opdragen de Jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht
aangewezen registeraccountant, Accountants-Administratieconsulent dan wel een andere
krachtens Nederlands recht aangewezen deskundige.

4.

De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor het door hen in
dat jaar uitgevoerde beleid, voor zover dit beleid blijkt uit het jaarverslag of de vastgestelde
stukken of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
Artikel 13. Ontbinding en vereffening
1.
2.

De Raad van Toezicht is uitsluitend bevoegd tot ontbinding van de Stichting.
Bij ontbinding worden de overgebleven activa en eigendommen van de Stichting, na betaling
van onkosten en de voldoening van alle verplichtingen door het Bestuur, besteed ten
behoeve van één of meer doeleinden van de Stichting als hierin beschreven, en ter
verwezenlijking hiervan worden genoemde activa en eigendommen uitgekeerd of (i) aan een
algemeen nut beogende instelling krachtens Nederlands recht met soortgelijke doelstellingen
en doeleinden als die van de Stichting, of (ii) aan een buitenlandse non-profitorganisatie die
uitsluitend of bijna uitsluitend het algemeen dient zoals een organisatie omschreven in sectie
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3.

501 (c) (3) van de US Internal Revenue Code, en die soortgelijke doelstellingen en
doeleinden heeft als die van de Stichting.
Na ontbinding geschiedt de vereffening door de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van
Toezicht anderen aanwijst om dit te doen.

4.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de
vereffenaar(s) aangewezen persoon.
Artikel 14. Statutenwijziging
1.
Het Bestuur is bevoegd tot het wijzigen van statuten na voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht.
Iedere bestuurder is bevoegd tot het ondertekenen van de notariële akte van
statutenwijziging.
Artikel 15. Slotbepalingen
In alle gevallen waarin de wet en de statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
2.
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